Miljöpolicy
2020 uppdaterades Ingsvas strategi till ”tryggt och hållbart resande”. Om vi inte försöker
minimera vår belastning på miljön kan inte vår verksamhet vara hållbar, därför är ämnet
väldigt viktigt för oss, något vår värdegrund baseras på.
I nuläget håller Ingsva på att reda ut hur vi på så många fronter som möjligt kan verka för
bättre miljö. Detta gör vi genom konkreta åtgärder vad gäller fastigheter, fordon, verkstäder,
direktiv och riskbedömningar. Vi vill ständigt förbättra och utveckla med minsta möjliga
påverkan på miljön och människors hälsa utan att äventyra kommande generationers
möjlighet att tillgodose sina behov.
Ingsvas huvudsakliga verksamhet, persontransporter med buss, har en positiv miljöpåverkan
som vi ytterligare kan förstärka genom optimering av flöden och ett aktivt miljöarbete. Vi vill
minska vår resursförbrukning för att minska utsläpp till luft, mark och vatten.
Ingsva följer aktuell lagstiftning och uppfyller krav från myndigheter och uppdragsgivare.
I dagsläget består vår fordonspark till största delen av fordon i de högsta euroklasserna.
Ingsva har en elbil men i övrigt rullar alla våra fordon på diesel. Så ser inte framtidens Ingsva
ut. Våra dieselfordon kommer vartefter att fasas ut. Det finns uttalat i Ingsvas mission och
strategi att vi stegvis skall röra oss mot en fossilfri verksamhet. Vårt delmål är att trafiken
2025 endast kommer att köras med Euro 6 fordon och enbart på förnyelsebart eller fossilfritt
bränsle. 2030 kommer största delen av fordonen att drivas fossilfritt. För att lyckas med
detta har vi grundat dotterbolaget Ingsva E-bus, vars enda mål är att göra trafiken fossilfri.
Enligt Ingsvas riktlinjer för tjänsteresor skall allmänna kommunikationer alltid vara
förstahandsalternativet för att aktivt bidra till minskad miljöpåverkan. Vid tillfällen då
medarbetare hos Ingsva skall fatta beslut om en resa i tjänsten skall möjligheterna att
genomföra mötet via telefon eller video-länk alltid övervägas.
För att leva upp till våra löften:
- Engagerar vi våra medarbetare i miljöarbetet genom att förse dem med tillräcklig
utbildning och information
- Håller vi oss uppdaterade och utvärderar ny teknik
- Går vi på årsbasis igenom vår miljöpåverkan, vår måluppfyllnad och sätter nya mål
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